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Een voorbeeld van onbegrensde stupiditeit 
 

Ken je dat verhaal van die Republikeinse senator in de VS die tijdens een winter met een 

sneeuwbal de senaat binnenliep en zich afvroeg waar die mondiale opwarming toch was 

gebleven, omdat het zo koud was buiten? 

 

Hier, kijk zelf maar:   

 

https://lnkd.in/enXwHemW 

 

Wat we hier zien gaat helemaal niet over het klimaat maar over het gevaar van anti-

intellectualiteit. Het verschijnsel is sterk gefundeerd in de uitspraak ‘wetenschap is ook maar 

een mening’. Wie dat beweert is van mening dat onderbuikgevoelens gelijk mogen worden 

gesteld aan wetenschappelijke observatie, onderzoek, feiten en bewijs. Het is bijna niet uit te 

leggen hoe stupide dat is. Het is een belediging voor onze collectieve intelligentie. 

 

Neem nou bijgaand nieuwsbericht. De koude-inval in de VS van dit moment is inderdaad 

ongekend. Met orkaankracht wordt polaire lucht vanuit het hoge Noorden het land ingeblazen 

met extreme sneeuwval en recordlage temperaturen. Je kunt je wel voorstellen dat er opnieuw 

luid gejuich door de Republikeinse partij gaat. Want dit bewijst toch wel ‘definitief’ dat 

‘klimaatverandering een hoax is’ en een linkse hobby van de ‘radicaal-communistische 

Democraten’. 

 

Het is uitermate verontrustend dat er nog hele volksstammen zijn die volhouden dat 

klimaatverandering (=mondiale opwarming) niet bestaat. Ze moeten toch wel permanent 

onder een steen huizen om niet te zien dat het extreme weer en de klimaatrampen wereldwijd 

in frequentie en intensiteit toenemen. Maar ja, dat kan ik hier wel zo mooi neerschrijven, maar 

dan kun jij nog steeds zeggen ‘vind jij, vind ik niet’, of ‘dat is dan jouw mening’, of ‘let’s agree 

to disagree’. Dat kun je inderdaad zeggen, ja. Maar het doet niets af aan de wetenschappelijke 

onderbouwing van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. 

 

Voor wie het dan nog wil weten: het klopt dat het op dit moment extreem koud is in de VS. 

Maar dat wordt veroorzaakt door een ‘meanderende’ straalstroom, zeg maar het ‘extreem 

kronkelen’ van de luchtverplaatsingen op grote hoogte. Die kronkelingen worden veroorzaakt 

door het feit dat de arctische regio (de Noordpool) twee tot drie keer zo snel opwarmt als de 

https://lnkd.in/enXwHemW


rest van de wereld. Dat verstoort het equilibrium van de almachtige straalstroom en die 

stuiptrekkingen veroorzaken deze koude weerextremen. 
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Zolang we het weer nog verwarren met het klimaat en sneeuwballen als bewijs aanvoeren dat 

klimaatverandering onzin is, zolang we die ongelooflijke idiotie ook nog eens massaal 

omarmen, zal er niets veranderen aan de richting waarin we allemaal bewegen: een 

systemische collaps van onze infrastructuur als gevolg van overshoot of overconsumptie. 

 

Die Republikeinse senator is symbolisch voor de onbegrensde stupiditeit van de menselijke 

soort. We zouden ons allemaal voor hem moeten schamen. 

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’. 

 

https://nos.nl/l/2457380 
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